Pápateszéri Hírmondó
2021. április hónap

1.) Jelenlegi munkáink
A faluban végzett munkák általában valamilyen pályázathoz kapcsolódnak, azok köré
csoportosíthatóak. A pályázatok benyújtása és azok esetleges elnyerése mindig több és több fejlesztési
lehetőséget (pénzt) jelent településünk számára.
Az elmúlt időszakban végzett munkáink:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Grófi fürdői út melletti önkormányzati terület tereprendezése
Lefestettük a falu összes tűzcsapját.
Óvodában a pályázaton megépült dombcsúzda és kiskert körbe szegélyezését végeztük el.
A kiskerthez mintás léckerítést készítettünk.
Az Esterházy Óvoda multifunkciós pálya szélét térköveztük (tavaly vásárolt térkőből –
közmunkásokkal). Megtörtént a játékok körbekerítése, kert kialakítása.
Parkerdő munkái: szemét összeszedése, fakivágás, tereprendezés, vízelvezető árkok
tisztítása, csemeteültetés.
Rózsák (200db) visszametszése megtörtént. Bokrok, cserjék tavaszi metszése, formára
nyírása jelenleg zajlik.
Vásártér bejárata melletti területen szegélyezést, fabeültetést és a füvesítéshez előkészítő
munkákat végzünk, illetve a járda kiépítését kezdtük meg a bontott járdalapok
felhasználásával
Temetői tujasoron metszést, tavaszi felkészítést (növényvédelem, tápanyag) végeztünk.
Gyógyszertárnál a járda felújítása, parkoló kiépítése megtörtént.

A pályázatokkal, azok megvalósításával viszont minimum 1 évvel előre kell tervezni, gondolkodni.
A járdaépítéseket a Start közmunkaprogram vagy a Magyar Falu Programban elnyert támogatásból
tudjuk megvalósítani. Mi, a falu adjuk a gépi munkát (anyagmozgatás, alapkiásás), pályázati forrásból
finanszírozzuk az anyagköltségeket (cement, kavics, homok, térkő, szegélyelemek). Ha jól ötvözzük a
két fenti pályázatot, akkor ezekből tudjuk finanszírozni pl. az üzem- és kenőanyagot a munkagépekbe,
de így tudtunk több eszközt, munkagépet is beszerezni a falu számára.
Jelenleg - amit Önök látnak - a Vásártér bejáratánál járdaépítést végzünk. Itt bontott járdalapok
felhasználásával egy járdaszakasz készül.
A Vásártér bejárata, a Rácakó feltöltése és az ott lévő egykori ,,szeméttelep" megszüntetése 2014-től
kezdődően az egyik célom volt. A falunk közepén ez a terület nem volt éppen látványos. Itt több száz
köbméter anyagot mozgattunk át és szemetet válogattunk ki. Ezt a munkát is több éve - jelentős részben
- a Start közmunkaprogramon keresztül finanszíroztuk. A tavalyi külterületi útépítési pályázatunkból
(Fenyőfő és Bakonyszentiván) és az idei közút felújítás (Pápateszér-Gic) segítségével jelentős töltési
földhöz jutottunk. Ezek ideszállítását és még az eltolását is a szállító cégek végzik. A falunak ez nem
kerül pénzébe. Szintén ebből tudjuk a feltöltést folytatni a Vásártérrel szembeni, az előző években
megvásárolt házhely és egy, akkor még szintén magántulajdonban lévő közút művelési ágú területen.
Ide további fejlesztéseket tervezünk, illetve a mellette lévő területen van egy erdőtelepítési projektünk.
Ezt az erdőtelepítést is 3 pályázat segítségével finanszírozzuk.
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Másik munkánk volt az elmúlt hónapban, hogy a Start közmunkaprogram keretében nevelt normand- és
lucfenyő csemetéinkből ültettünk ki a falu több pontjára. Egyik pályázati forrásból a felhasznált anyagot
(csemetét), a másikból a munkaerőt, a harmadikból pedig munkaeszközt, egy speciális szárzúzó traktort
tudtunk vásárolni. Az erdőtelepítés, faültetések is nagyrészt külső forrásból valósultak meg.
Igyekszünk ezekhez a fejlesztésekhez felkutatni a pályázati forrásokat, és összehangolni őket. E nélkül
nem tudnánk ilyen sok helyszínen munkát végezni a faluban. Ezekre a falu önerőből nem lenne képes.
Így viszont a fejlesztések is megvalósulnak (erdő, járdák, árkok, rendezett területek, fasorok,
virágágyások) és a munkaeszközök (traktor, pótkocsi, fűnyíró traktor, forgó-kotró, stb) is itt maradnak
a falu tulajdonában. Ezeken a területeken - mint például a Vásártéren és a Rácakóban - a későbbiekben
további fejlesztések alapjait teremtjük meg, további pályázatok építhetők rá, pl. különböző
rendezvények lehetnek itt vagy játszótér, sportpályák jövőbeni kialakítása történhet meg ezeken a
területeken. A munkák, pályázati források összehangolásával, a falunk lesz több, értékesebb!
2.) Közös Hivatal 2021. évi költségvetése
A Közös Hivatal (Pápateszér, Bakonyszentiván, Gic és Vanyola községek társulásával, jegyző: Fehér
Mária) költségvetése hosszú, nehéz tárgyalások után született meg március hónapban. Két község (Gic
és Vanyola) nagyobb összegeket akart kiszakítani a hivatal költségvetéséből, ez nehezen, de sikerült
megakadályozni. A finanszírozás lakosságarányosa, de a támogatást ettől eltérően szerették volna
felhasználni. A közös hivatalok támogatásának felhasználásával kapcsolatban több illetékes helyről
kértünk állásfoglalást. Többkörös egyeztetés, tárgyalás – a mi már személyeskedő hangvételű is voltután végül sikerült elfogadni a költségvetést. Az érdekeinkért való kiállás most több, mint 3 millió
forintot jelent Pápateszér számára.
3.) Városok és Falvak Szövetsége
Pápateszér tagja lett a Városok és Falvak Szövetségének, mely alig több, mint 40 tagot számlál. A tagság
jelentős előnyökkel jár számunkra, a települések között megvalósuló együttműködések és tapasztalatok
átadása során.
4.) Már benyújtott pályázatink, elbírására várnak:
-

-

Hungaricum pályázat: Historia Theseriensis következő kötete, Pápateszér értéke
címmel, filmkészítés a patakmalmokról (Pályázati összeg: 1.662.700,-Ft)
Útszéli keresztek felújítása (Német Nemzetiségi Önkormányzat): 6 db kereszt felújítása
(Fényes-hegy, Jókai utca, Petőfi-Markovics utca kereszteződésénél a Tejautomata
mellett, Rákóczi utca végén a Diószer bejáratánál, Templomkertben, a Markovics
utcában a Kossuth utca bejáratánál) (Pályázati összeg: 2.792.900,-Ft)
Nemzetiségi tájház kialakítása, felújítása (Német Nemzetiségi Önkormányzat): Petőfi
u. 13. szám alatti ingatlan homlokzatának felújítása (Pályázati összeg: 1.758.645,-Ft)
START Mezőgazdasági program (Elnyert támogatás: 9.884.529,-Ft): 6 fő
foglalkoztatása, már 2021. 03.01-én megkezdődött
START Szociális program (Elnyert támgotás:11.883.141,-Ft): 8 főt foglalkoztatunk
2021.03-01-től
BM-Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések: Útfelújítás (Tekse utca, József
Attila utca, Dózsa utca egy része) (Pályázati összeg: 13.974.661,-Ft)

5.) A következő hónapokban benyújtani tervezett pályázataink:
- MFP – Hivatal: levegő-levegő szivattyú beépítése, napelemes rendszer bővítése
- MFP – Szolgálati lakás: a Petőfi u.15. szám alatti ingatlan felújítása
- MFP – Közösségi terek felújítása: Művelődési Ház: előtér felújítása, napelemes
rendszer kiépítése
- MFP – Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés: padok, asztalok
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-

MFP – Útfelújítás: Tekse-József Attila-Dózsa utca egy része felújítása (Konzorcium
lehetősége Bakonyszentivánnal és Gic községgel)
MFP – Egyházi közösségi terek fejlesztése: Plébánia felújítása
MFP – Temető infrastruktúrális fejlesztése: ravatalozó tetőfelújítása
MFP – Járdafelújítások
MFP – Játszótér kialakítása

6.) Rácakó
Az elmúlt hónapokban a Rácakó belső, Petőfi utcai részén kiszedtünk kb.100 db kisebb-nagyobb tuskót.
A helyét elegyengetjük. Az útépítésből jelentős mennyiségű földet rakott le a közútkezelő.

7.) Új Orvosi rendelő
Elkezdtük a leendő orvosi rendelő helyén a tereprendezést. A fakivágást Kapl Ferenc ingyen végezte
el, köszönet érte.
8.) Javaslatokat várok a tisztelet lakosságtól az alábbiakkal kapcsolatban:
1.Esterházy kúria (régi óvoda) hasznosítása: Az épülete, jelenleg már több, mint 2 éve üresen áll.
Figyelembe véve az épület állapotát, a fenntartási költségeket (fűtés, világít takarítás) az
önkormányzati tulajdonú épületek felújítási prioritását, akkor szerintem elsőbbséget élvez az iskola,
a művelődési ház, egy szolgálati lakás megújulása. Ez utóbbiak több 100 millió forintos fejlesztési
igények. A szükséges források előteremtése nem kis munka lesz a jövőben. Ábrándozni lehet, de
szeretném, ha a realitás talaján gondolkodnánk a hasznosítással kapcsolatban.
2. Közösségi munkák: A falu fejlődésének egyik kiaknázatlan területe a közösségi-társadalmi
munka. Volt már rá az elmúlt években példa, hogy kértem a lakosságot a segítségre pl. Esterházy
óvoda előtti térkő rakás (kb.10fő), plébánia melléképület-udvar felújítás (több alkalom 1-18 fő),
szemétszedés (3-4 alkalom, itt volt, hogy 30 fő is volt). Ebben várnám a falu lakosságának
részvételét, javaslatait. Kérem keressenek!
3. Járdaépítésre adjunk-e be pályázatot? Csak anyagra lehet pályázni max.5 millió Ft-ig. Ha igen,
akkor melyik utca legyen? Miért ez? Ki fogja megvalósítani? Itt szerintem prioritást élvezne a
meglévő járdákhoz való kapcsolódás. Ön segítene ebben a munkában?
4. Polgárőrség. Sajnos csak papíron létezik (több mint 20 éve vegetál). Bolla Jenő az elnöke, az
Önkormányzatnál végezzük a könyvelési, banki teendőket. 2017-ben megújítottuk a törvényi
változások miatt, kiterjesztettük a működési célokat (pl. önkéntes tűzoltó egyesület is lett egyben).
Kérdésem, hogy szükség van-e a polgárőrségre? Ha igen, akkor hogyan tovább? Javaslatokat várok
erre a problémára is.
5. Sportegyesület: A labdarúgó szakosztály. Gyakorlatilag nincs olyan ember, aki önkéntes munkát
vállalna a csapat körül. A sportegyesület révén több 10 milliós fejlesztéseket tudtunk végrehajtani.pl.
műfüves focipálya, labdafogó háló, fűnyíró traktor, fűkasza, mezek, felszerelések és ide sorolható az
óvodai multifunkciós sportpálya is. Jelentős munkát fektettünk bele. Ezt a munkát Vassné Andi és
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én végeztük. Rengeteget kellett kilincselni a támogatásokért, határidőkre dolgozni. Rengeteg
tapasztalatot szereztünk és kapcsolatot alakítottunk ki (MLSZ, cégek, sportegyesületek). Jelenleg
U7-9-11-13 csapataink vannak a Bozsik Programban. Ennek munkáit én viszem a nejem
segítségével. Ez az egyetlen lehetőség, hogy a jövőben teszéri fiatalokból álló csapat legyen. Szülői
részről szinte nincs segítség ebben a munkában. Elvárás viszont igen... Ez a munka délután és
hétvégén történik. A körzeti tornákon a többi falvakat alapjában a testnevelés tanárok, vagy egy
idősebb egyesületi vezető viszi... Ha ez az általam végzett munka megszűnik, akkor egész biztos,
hogy nem lesz csapat, mert megszűnik a pályázati tudás, kapcsolatrendszer. Egy újraindítás milliós
költséget jelent a falunak, és ez valójában csak mintegy 50-60 fő szórakozása (szurkoló - játékos)
volt csupán. Megszűnt pl. Nemesszalókon, itt is a polgármester gondja volt minden feladat,
abbahagyta az ,,értelmetlen", önkéntes munkát. Másik példa Vanyola és Bakonytamási. Az elmúlt 67 évben többször szűntek meg, indultak újra. Az újra indulás mindig nagy költség, a fenntartás is
csak jelentős önkormányzati hozzájárulással történik. Pályázni nem vagy alig tudnak. Egy csapat
fenntartási költsége 1-2 millió forint a legalsó osztályban is. Javaslatokat várnánk arra, hogy mi
legyen hosszútávon az öltözővel? Mi legyen a focipályával? Egyenlőre nincs elképzelésem, de nem
szeretnék hosszútávon például egy újabb gázcseretelep épületet látni itt. Természetesen a pályát
nyírjuk, a hálókat kint hagyjuk (a varsányi csapatban focizó gyerekek is tudjanak edzeni ͦ). Milyen
egyéb sportot lehetne megpróbálni a faluban a költség, önkéntesek, adottságok szempontjából? Nem
kizárólag ezekből a létesítményekből kiindulva. Javaslatokat várok erre is.
6. Temető: A temetőben urnafal kialakításával kapcsolatban szeretnék a lakosság igényét felmérni.
Ötleteivel keressen személyesen vagy telefonon (06/20/288-7205), de javaslatait jelezheti az
önkormányzati képviselők felé is.
Képviselőink: Bolla József, Esztergominé Major Tímea, Hoffmanné Bóka Erzsébet, Horváth József,
Milinszki Tibor, Polauf Gyula.

Tuják eladók!
Eladó földlabdás smaragd tuják az önkormányzat csemetekertjéből. 60-70 cm-es magasságban
14Ft/cm áron. Tel: 06/20/288-7205

Völfinger Béla
polgármester

IDŐSKORÚ LAKOSSÁGNAK HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Tájékoztatjuk a település időskorú lakosságát, hogy amennyiben önálló életvitelük fenntartása
nehézségeket jelent számukra, akkor lehetőség van a házi segítségnyújtás szociális alapellátás
igénybevételére. A szolgáltatás célja, hogy a Pápateszéren élő rászorulók, saját lakásukon kapjanak
szükségleteiknek megfelelő segítséget. A településen jelenleg 13 személy van, aki igénybe veszi ezt az
ellátást.
A szolgáltatás során nyújtott ellátások:
A szociális segítés - ez a szolgáltatási elem a lakókörnyezet higiéniájának a megtartását, a háztartási
tevékenységekbe való bekapcsolódást, a veszélyhelyzetek kialakulásának a megelőzését és elhárítását,
valamint a környezettel, a hivatalokkal való kapcsolattarás elősegítést foglalja magában.
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A személyi gondozás - elsősorban gondozási, ápolási feladatokat végez a gondozónő, de feladatai közé
tartoznak a szociális segítés tevékenységei is.
Az ellátásért óránként 500 Ft térítési díjat szükséges fizetni
A szolgáltatás iránti igényét munkanapokon 800-1600 óráig a 06-89/510-340 és a +36-30/407-26-46
telefonszámon tudja jelezni, bővebb felvilágosítást is ezen az elérhetőségen lehet kérni.

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
Svasticsné Hegedűs Henriett

Kedves Pápateszériek!
Önök több millió forint sorsáról dönthetnek!
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 százalékát szíveskedjenek az alábbi alapítványok egyikének
felajánlani, erre május 20-ig van lehetőségük. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy nagyon kevesen élnek
ezzel a lehetőséggel, pedig – számításaink szerint – több millió forintot lehetne visszajuttatni a
településre az szja 1 %-ának felajánlásával. A támogatásból alapítványaink jóval több lehetőséghez
jutnának, hozzájárulhatnának a falu fejlődéséhez, színesíthetnék „ a mi kis Teszérünk” kulturális életét.
Adója 1 százalékának felajánlásával ön is hozzájárulhat településünk fejlődéséhez, szépüléséhez,
gyarapodásához!
Az alábbi alapítványok javára rendelkezhet:
1.) Pápateszér Jövőjéért Alapítvány
Adószámunk: 18877362-1-19
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019. évi személyi jövedelemadó felajánlásokból 201.619,-Ft
bevétele keletkezett alapítványunknak, melyet a pályázati önrészekhez és a 2020. évi
Patakmalom Fesztivál rendezvényeinek részbeni finanszírozásához használtuk fel.
Felajánlásukat előre is köszönöm!
Völfinger Béla
az alapítvány vezetője
2.) Örökségünk a jövőnk Pápateszér Alapítvány
Adószámunk: 18871885-1-19
A 2019. évi személyi jövedelemadó felajánlásokból 80.000,-Ft bevétel keletkezett, melyet a
plébánia épület felújítási költségeihez használtuk fel.
Felajánlásukat köszönöm!
Kerekes Zoltán
az alapítvány vezetője
A kitöltött nyomtatványt az önkormányzati hivatalban szíveskedjenek leadni.
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Közérdekű telefonszámok:
Orvosi rendelés: Dr. Orbán Sándor
Tel: 89/352-051; 06/20/4565-304

Fogorvosi rendelés:
Dr. Kádár Szabolcs
Tel: 06/70-329-7972

Hétfő:
8:00-11:00
Kedd:
15:00-16:00
Szerda:
8:00-11:00
Csütörtök: 8:00-10:00
Péntek: 11:00-13:00

Hétfő: 7.00-13:00 Páros héten
Kedd: 7:00-13:00 Páratlan héten
Szerda: 7:00-13:00 Páros héten
Csütörtök: 7:00-13:00 Páratlan héten
Péntek: 7:00-13:00 Páros héten

Védőnő: Földing Gabriella
Tel: 06/20/367-9645

Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfő, Szerda: 8-11;
Kedd, Péntek: 14:15-16:15
Csütörtök:8-10-ig
Tel: 88/498-521

Körzeti rendőr: Varga Csaba
Tel: 06/30/600-4593
E.ON – áram, közvilágítás hibabejelentő: 06/80/533-533
Víz hibabejelentő: 89/510-641; -36/30/6850312;

Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő :
7. 30-12 és 12.30-16 óráig
Kedd :
- - - - - - ügyfélfogadás szünetel
Szerda
7.30-12 és 12.30-16 óráig
Csütörtök: -- -- - - - ügyfélfogadás szünetel
Péntek:
7.30-tól 12.00 óráig
Elérhetőségeink: 89/352-120 vagy email: papateszer.onkormanyzat@gmail.com
Pápateszér község honlapja: http://www.papateszer.hu/
Követhet bennünket Pápateszér facebook oldalán is!
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